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Beste meneer/mevrouw,
Op 18 november 2021 stemde de raad in met het uitnodigingskader windmolens en zonnevelden (hierna:
het uitnodigingskader). In het uitnodigingskader geven we duidelijkheid aan initiatiefnemers over op welke
plekken zonnevelden mogelijk zijn in de gemeente Brummen. We gaan gebiedsgericht aan de slag met
een tender. In deze brief doen wij de uitvraag voor de eerste tranche van 35 hectare zon.
Kader windmolens en zonnevelden, onderdeel zonnevelden
In het uitnodigingskader staat dat onze gemeente tot 2030 100 hectare netto aan zonnevelden wil (laten)
realiseren. Dit doen we doormiddel van een tender voor zonnevelden. Als gemeente geven we ruimte
aan een totaal maximum oppervlakte binnen een bepaalde termijn. We noemen dit een tranche. Het
uitvragen vindt plaats in twee tranches. In de eerste tranche wordt ruimte gegeven aan 35 hectare (netto,
als beschreven in het uitnodigingskader). De tweede tranche geeft ruimte aan 30 hectare netto, plus de
ruimte waar in de eerste tender geen gebruik van is gemaakt. De overige 35 hectare is al ingevuld door
lopende initiatieven. De uitvraag in deze brief gaat over de eerste tranche.
Eerste tranche
Met behulp van deze uitvraag voor de eerste tranche van 35 hectare, willen wij marktpartijen graag de
mogelijkheid geven om voorstellen bij de gemeente Brummen in te dienen. Naar verwachting zullen zich
meerdere partijen bij de gemeente aandienen met een concreet plan. Dat betekent dat de gemeente de
voorstellen zal beoordelen en toetsen aan de normen die in het uitnodigingskader, onderdeel
zonnevelden worden aangegeven.
De gemeente zal vervolgens in principe medewerking verlenen aan dat plan of die plannen die het best
aan de gestelde normen voldoen. Uiteraard zal vergunningverlening alleen kunnen plaatsvinden na de
beoordeling van een concrete aanvraag en van het participatieproces, zoals weergegeven in het
uitnodigingskader. Vooralsnog wordt daarbij de medewerking verleend aan zoveel ha zonnevelden dat de
aangegeven 35 hectare worden gerealiseerd.
Mochten er redenen ontstaan om daarvan af te wijken, zal een nieuwe afweging door de gemeenteraad
gemaakt moeten worden zoals in het uitnodigingskader is aangegeven.
Omgevingsadviesraad
Het proces van deelname aan de tender vindt plaats met inwoners en een omgevingsadviesraad. Bij elke
initiatief werken we met een omgevingsadviesraad. De omgevingsadviesraad werkt met een vast en
flexibel deel. Het flexibel deel bestaat uit een aantal inwoners die wonen in de buurt van het initiatief. In
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paragraaf 5.4 van het uitnodigingskader vindt u meer informatie over het proces met inwoners en de
omgevingsadviesraad.
Procedure
De procedure die gevolgd wordt voor de uitvraag van de eerste tender is als volgt:
− Deze brief wordt aan partijen gestuurd waarvan de gemeente weet dat ze plannen voor zonnevelden
hebben. Daarnaast zal deze brief in de plaatselijke pers en op de website van de gemeente
gepubliceerd worden.
− Openstellen van de tender op 10 januari 2022.
− Tot 24 januari 2022 kunt u vragen stellen over deze uitvraag met bijgevoegd formulier.
− Voor 31 januari 2022 ontvangen alle initiatiefnemers de antwoorden op de door hen gestelde vragen.
− Voor 14 februari 2022 hebben alle initiatiefnemers een intakegesprek gehad.
− Voor 28 februari 2022 hebben alle initiatiefnemers een eerste inwonersbijeenkomst georganiseerd.
− Voor 7 maart 2022 dienen de initiatiefnemers een voorstel in.
− De gemeente streeft er naar 30 maart 2022 uitsluitsel te geven over de keuze.
Beoordeling initiatieven
De initiatieven worden beoordeeld op basis van een set met normen. De scoretabel, bijlage 5
uitnodigingskader, is hiervoor het uitgangspunt. Er dient minimaal 50 punten en maximaal 115 punten
gescoord te worden. De ingediende initiatieven met de hoogste scores worden geselecteerd tot een
maximum van 35 hectare netto.
De beoordeling van de tenderresultaten gaat als volgt:
− De flexibele delen van de omgevingsadviesraad beoordelen de initiatieven in hun gebied.
− Het vaste deel van de omgevingsadviesraad beoordeelt alle initiatieven
− De gemeente beoordeelt eveneens alle initiatieven.
De gewichtsfactor van de drie beoordelingen is als volg: het flexibele deel 1, het vaste deel 2 en de
gemeente 3.
Met dit proces wil de gemeente op een transparante wijze een open speelveld vormgeven waarin
iedereen de gelegenheid krijgt hun initiatief in te dienen. Alle projecten die uiterlijk 7 maart 2022 worden
ingediend, zullen worden meegewogen. En komen in principe in aanmerking voor nadere invulling van de
gemeentelijke taakstelling.
Als u vragen heeft over deze procedure dan kunt u contact opnemen met Paul Severens. Beleidsadviseur
duurzaamheid van de gemeente te bereiken onder 06-55784273.
Het schriftelijk stellen van vragen over de uitvraag en het indienen van uw inschrijving dient digitaal plaats
te vinden door een email naar het mailadres: aanmelding@brummen.nl te sturen. Wilt u daarvoor s.v.p.
het vragenformulier (zie bijlage) gebruiken?

Wij wensen u veel succes met het voorbereiden van de voorstellen.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Brummen,

Paul Severens

